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ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

ФАКУЛЬТЕТУ ЕНЕРГЕТИКИ І КОМП`ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТДАТУ 

на 1 півріччя 2019 - 2020 навчального року 

Дата Порядок денний  

 Прізвище, ініціали 

та посада особи, що 

доповідає 

Прізвище, ініціали та  

посада особи, що 

готує 

в
ер

ес
ен

ь
 2

0
1
9
 р

. 

1. Розгляд та затвердження плану роботи 

методичної комісії факультету енергетики і 

комп’ютерних технологій на 1 півріччя 2019-

2020 н.р.  

доц. НЕСТЕРЧУК 

Д.М., голова 

методичної комісії  

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

секретар комісії 

ДЯДЕНЧУК А.Ф. 

2. Про організацію роботи та завдання 

методичної комісії факультету на 2019-2020 

н.р. 

НАЗАРЕНКО І.П., 

декан ЕКТ,  

доц. НЕСТЕРЧУК 

Д.М.  

НАЗАРЕНКО І.П., 

декан ЕКТ,  

доц. НЕСТЕРЧУК  

Д.М. 

3.Про активізацію діяльності кафедр 

факультету для підвищення ефективності 

методичної роботи та якості навчального 

процесу 

СОСНИЦЬКА 

Н.Л.,проф. 

СОСНИЦЬКА Н.Л., 

проф.  

4. Про дотримання вимог нормативних 

документів за результатами державної 

підсумкової атестації для здобувачів  

ступеня вищої освіти «Бакалавр» 

доц. КВІТКА С.О., 

ст.викл.  

ЧЕБАНОВ А.Б. 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

доц. КВІТКА С.О., 

ст.викл. ЧЕБАНОВ А.Б. 

5. Розгляд та затвердження робочих програм 

навчальних дисциплін і методичних розробок 

(МР) 

викладачі кафедр 
доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

рецензенти 

ж
о
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т
ен

ь
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1
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1. Про зміст і методичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Фізика» 

СОСНИЦЬКА Н.Л., 

проф.  

доц.ВОВК О.Ю. 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

проф.СОСНИЦЬКА Н.Л.,  

доц.ВОВК О.Ю. 

2. Про організацію дуальної системи 

навчання на факультеті 
КОВАЛЬОВ О.В., 

заст.декана з ОВР  

НАЗАРЕНКО І.П., 
декан ЕКТ, 

КОВАЛЬОВ О.В., 
заст.декана з ОВР  

3. Про розробку та впровадження 

електронних навчальних курсів з навчальних 

дисциплін для дистанційної форми навчання 

студентів 

ЧЕБАНОВ А.Б.,  

ЛУБКО Д.В., 

заст. декана з ННР  

 

НАЗАРЕНКО І.П., 

декан ЕКТ,  

ЧЕБАНОВ А.Б.,  

ЛУБКО Д.В., 

заст. декана з ННР 

4. Розгляд та затвердження методичних 

розробок 
викладачі кафедр 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

рецензенти 

л
и

ст
о
п

а
д
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0
1
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1. Про зміст і методичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Основи 

проектування систем електрифікації» 

доц. БОРОХОВ І.В., 

доц. ГУЛЕВСЬКИЙ 

В.Б., 

доц. КВІТКА С.О. 

доц. БОРОХОВ І.В., 

доц. ГУЛЕВСЬКИЙ В.Б., 

доц. КВІТКА С.О., 

проф. ДІОРДІЕВ В.Т., 

доц. ПОСТОЛ Ю.О. 

2. Про зміст і методичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Комп`ютери та 

комп’ютерні технології» 

ст.викл. ЛОБОДА О.І., 

ст.викл.ЗІНОВ`ЄВА 

О.Г. 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

ст.викл. ЛОБОДА О.І., 

ст.викл. ЗІНОВ`ЄВА О.Г. 

3. Про розробку та впровадження програми 

навчання  здобувачів вищої освіти - силабус 
доц. НЕСТЕРЧУК 

Д.М. 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

завідувачі кафедр 

4. Розгляд та затвердження методичних 

розробок 
викладачі кафедр 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

рецензенти 



 

  

Дата Порядок денний  

 Прізвище, ініціали 

та посада особи, що 

доповідає 

Прізвище,  

ініціали та  

посада особи,  

що готує 

г
р

у
д

ен
ь

 2
0
1
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. 

1. Про зміст і методичне забезпечення 

навчальної дисципліни «Електрична 

частина станцій і підстанцій» 

ст.викл.ЧЕБАНОВ А.Б., 

доц.ЛИСЕНКО О.В. 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

ст.викл. ЧЕБАНОВ А.Б., 

доц. ЛИСЕНКО О.В. 

2. Про розробку електронних 

підручників (навчальних посібників) 
проф. СОСНИЦЬКА Н.Л.  

 

проф. СОСНИЦЬКА Н.Л. 

 

3. Про впровадження принципів 

академічної доброчесності при 

провадженні навчально-методичної 

літератури на кафедрах факультеті 

завідувачі кафедр 
доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

завідувачі кафедр 

4. Розгляд та затвердження методичних 

розробок 
викладачі кафедр 

доц. НЕСТЕРЧУК Д.М., 

рецензенти 

 
Примітка: 

*
Протягом навчального року можливе коректування деяких питань роботи методичної комісії 

факультету ЕКТ 

 

 

Голова методичної комісії факультету  

енергетики і комп’ютерних технологій, ТДАТУ, 

к.т.н., доцент        Д. М. Нестерчук 
 

  

Секретар методичної комісії  

енергетики і комп’ютерних технологій, ТДАТУ, 

старший викладач       А. Ф. Дяденчук 

 

 

 

 


